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In deze nieuwsbrief: 

- Gastles in groep 1/2 

- Groepslijsten 

- Gesprekken 

- Ouderportaal 

- Luizenzakken  

- Biebouders gezocht! 

 

 

1. Ouderportaal 

Afgelopen woensdag heeft u een mail 

ontvangen vanuit ParnasSys ons leerling 

administratie systeem. Wilt u controleren of 

de gegevens juist zijn en up to date? Door het 

gebruik van Digiduif kan het voorkomen dat 

gewijzigde gegevens wel staan in Digiduif, 

maar nog niet bij ons in het administratie 

systeem.   

2. Architect in de klas 

Vorige week woensdag was de vader van 

Jacob, uit groep 1, in de kleutergroepen. Hij is 

architect. Hij liet de kleuters stap voor stap 

zien hoe een huis wordt gebouwd. Dank je wel 

vader van Jacob! 

 

 

3. Oudergesprekken 

Vandaag hebben de kinderen hun rapport 

mee naar huis gekregen. In onze nieuwe 

gesprekscyclus met u als ouders is er geen 

vast moment voor een gesprek aan het einde 

van het schooljaar. Een gesprek met de 

leerkracht vindt alleen plaats op initiatief van 

de leerkracht en/of de ouder. Het kan dus wel, 

maar u wordt hier niet centraal voor 

uitgenodigd.  

De voorlopig advies gesprekken voor groep 7 

vinden wél plaats en daarvoor zijn de ouders 

van groep 7 van de week uitgenodigd voor het 

gesprek. 

4. Groepslijsten 

U ontvangt vanmiddag via Digiduif de 

groepslijst van de groep waar uw kind volgend 

jaar zit. De doorschuifmiddag is op dinsdag 3 

juli. Mochten er onverhoopt toch foutjes staan 

op deze lijst wilt u dit dan doorgeven via het 

ouderportaal? 

5. Jaarafsluiting 5 juli 

Op 5 juli is de traditionele Jaarsluiting. De 

avond zal om 18.30 uur beginnen met een 

optreden van elke groep. Voor de kinderen is 

er een disco van 19.45 tot 20.45 uur. Daarna is 

het feest afgelopen.  

We hopen op héél mooi weer. Mocht de 

avond niet door kunnen gaan, dan zullen we 

dinsdag 10 juli als reserve dag aanhouden.  

6. Nieuwsbrief Fectio 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief de zomer 

nieuwsbrief vanuit onze stichting. 

7. Luizenzakken 

Aanstaande woensdag worden de 

luizenzakken weer gewassen. Wilt u ervoor 

zorgen dat deze dan leeg zijn.  

8. Biebouders gezocht! 

Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk 

vinden om op maandag, woensdag of 

vrijdagochtend van 8.30-9.00 uur te 

begeleiden in de schoolbieb. Meld je aan bij 

Michelle of Marlies.  


